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 موقعیت تاریخی 

اسااناد م مرارم مودود مرمو م سااابار خارمنی منقار مزمم  بر دمراو ت ومو ماددا  در مرو نیش ای  از بر اسااا  

شمار می رفو کر       ستانی دنوب م دنوب غربی مزمم  دزئی از ملمرم ماددا بر  سر. در آو زماو  ناتیر کود میالد  می ر

 دا  مرار داشو.ر م کاسیدمواره مورد خاخو م خاز اموام م مبامل منتلف  از دملر اموام آشو

بررساای آرار برسااو آمره از دنوب دشااو مزمم  در بن  بوئی  زدرا  ن اااو می ددر کر در ام  منقار در دزاره دا  

 چیارم م انجش ای  از میالد  زمستگاه دماعو دا  انسانی بوده اسو.

سبو می ددنر.       شااور ذماالکتاف ن شااور معرف بر  شیر مزمم  را بر  شیر مزمم  را برا  دلوگیر  از  بنا  املیر   شااور 

م اسااتا امات بر مدود آمرد م ساااادیاو خود را در آو اسااتارار داد. بر مرمر زماو  ژ خیادمات دمالمر بنا نیاد م در آو د

شیر دمواره بر عنواو گذرگاه           شیر مزمم  بر مدود آمر. مومعیو ام   صلی  ستر ا سعر مافو م د شااور خو اامگاه نظامی 

بر مزمم  آمر م  "دارمو الرشیر". ق   ھ۲۹۱تاو م درما  مازنرراو )خزر( ادمیو فراماو داشتر اسو. در سال میش طبرس

 در آو دمر آو امرام نمود. "مسجر دامع"نسبو بر خوسعر شیر م ساخو بنا  

 ق شیر مزمم  را چنی  خوصیف کرده اسو:.  ھ۸۳۴ناصر خسرم مبادمانی در سفرنامر خود در سال 

باغستاو بسیار داشو  بی دموار م خار  م دیچ مانعی از دخول در باغات  م مزمم  را شیر  نی و دمرم  بارم  تصی        ... 

م کنگره بر آو نیاده م بازاردا  خوب  مگر آو کر آب در آو انرم بود م مناصااار بر کارمزدا در زمر زمی   رئین آو          

 شیر مرد  علو  بود.

و شاه طیماسب  با برگزمره شرو مزمم  بر اامتنتی  ام  شیر اعتبار بی تر  مافو م      در زماو صفومر م در دمراو سلقن  

در دمره مادارمر کر خیراو بر اامتنتی انتناب شاار  مزمم  بر علو اسااتارار در  آرار م بنادا  متعرد  در آو بنا گردمر. 

ضااو م اارمطیو  ام  شاایر  خانر دمم با آغاز نی مساایر داده خیراو بر ارماا م رمساایر  ادمیو مابل مالتظر ا  مافو.

 م رطر خواداو شر م مردماو آو از دیچ کم ی بر آزاد  خواداو درمغ ن ردنر.

شیر    سو در  مَزمم   ستاو مزمم  ا ستاو م نیز مرک    ا شیر مرکز ام  ا ستاو مزمم    ز در امراو  ام   شر  شیر .  می با

باشر. زباو رامج مردم مزمم  زباو اارسی اسو. برخی از مردم ام  شیر بر     کیلومتر مربع می ۳۹۹۳مساتو  شیر مزمم    

خاخی  مراغی  کرد   لر   خر  زباو  یل مرار گرفت  در    کی م رمانلومی نیز سااان  می دا   بر دل نر. دمچنی  مزمم   گوم

ستاو  صنعتی م نیز برخوردار  از       گلوگاه ارخباطی ا شیر  شمالی م باختر  ک ور  نزدم ی بر خیراو  دارا بودو چنر  دا  

 زاد مزمم  از مومعیوالمللی امام خمینی  دان ااگاه علوم ازشاا ی م دان ااگاه آ  چنرم  دان ااگاه از دملر دان ااگاه بی  

 دغرافیامی خوبی برخوردار اسو .

خیاباو امراو در مزمم  اتراث شر )خیاباو سار( اامتنو امراو بوده اسو. املی   صفو  شاه طیماسبدر زماو  ام  شیر 

 . آب انبار سردار بزرگترم  آب انبار خک گنبر  دیاو در مزمم  می باشر

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø§Ø³ØªØ§Ù�_Ù�Ø²Ù�Û�Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø§Ø³ØªØ§Ù�_Ù�Ø²Ù�Û�Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø´Ù�Ø±Ø³ØªØ§Ù�_Ù�Ø²Ù�Û�Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø´Ù�Ø±Ø³ØªØ§Ù�_Ù�Ø²Ù�Û�Ù�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø´Ø§Ù�_ØªÙ�Ù�Ø§Ø³Ø¨
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø´Ø§Ù�_ØªÙ�Ù�Ø§Ø³Ø¨
http://fa.wikipedia.org/wiki/ØµÙ�Ù�Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/ØµÙ�Ù�Û�
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ستانی      شیر با شتر دا  مرمش ارماا  سا   »مزمم  را در نو سا  » ما « ار   مرممی شیر  دماو موناو خوارمخ در م «سیا  ار

ش انیاو  زماو در م « راژما » سن  نام بر ا سانیاو   . انر خوانره " ارداا " آو مو   معنی انر نامیره «  ک وم  » آنرا سا

سوم   » آنرا دش برخی شر  غافل آو از نبامر کر سرزمینی  صالبو  مردمی کر شیر  ما « م ستوار  م ار ضی  م دارد ا  از بع

سای   » معرب دش مورخی  سو  موم آن ر دلیل بر انر گفتر « کا شو  ام  طرف بر مازنرراو درما  مجامرت از کاا   د

  دمی  بر نیز «خزر »موده انر م گرمدی دش بر مرکز امراو رفتر انر م درما  ن اختالط بومی اموام با م کرده میادرت

با ام  کر شیرنامر نگاراو م دغرافی نومساو برا  نامگذار  شیر     .دارد اشتیار  " درما  مزمم  " ما بارالازمم  بر دلیل

سیامی از عالمر        مزمم  بر ن ات فراماو م متفامخی ا ستاد دکتر دبیر  سمیر ا  کر ا سر مدر خ شاره کرده انر  بر نظر می ر

شر : مزمم  مرکب از   ستر ک ” کزم“ علی اکبر ددنرا نال می کننر علمی خر م بر تایاو نزدمک خر با ودی م بر معنا  ا

 کش مدود اب –گذشتر دا  بسیار دمر   نسبو اسو  معنی سرزمی  استر. ماصوالت ک امرز  م باغی مزمم  از        ” م  “ 

م بر نااط دمگر  صادر می شره  ملی استر آو بر دلیل مرغوبیو  سبزمنگی م رمغناااااااای        بوده م یور  – شیر  آبی

 بااودن  از آمازه بیاا تر  برخورداراسو

ار میمی ی بسی دا  دانور   ادمیو امتصاد  م خارمن از نظر ای ینر خارمنی  ماصوالت ک امرز  م گونر    دشو مزمم  

شو  شو         دا  امراو دارد. بر گونردر میاو د ساو امرانی بر ام  بامرنر خمرو ک امرز  از د شنا ستاو  سیار  از با ا  کر ب

 اسو.گسترش مافتر فالت امراومزمم  آغاز م سان بر شرق م ملب 

  

 آداب و رسوم 

ا  دسااتیش کر در مک از ام  اموام برلیل اسااتارار اموام م نداددا  منتلف در منقار ما شااادر خنوه فردنگی گسااترده 

سوم متفامت می  ش وه فراماو آئی     دارا  آداب م ر سالر با  شنر م در  شگراو  دا  خود را ادرا میبا کننر خا دامی کر گرد

سرازم     شا  ام  آئی  دا بر منقار  ستره د      دا م د   شونر. از آمی  ر میبی مار  دیو خما دا  امرانی م رامج درگ

نورمز  نورمز خوانی  چیارشنبر سور   سیزده برر  د   انار  د   فنرق  د   خیرگاو  انجاه برر  کوسر گلی   چمچر         

  مرسااوم دااز باز « الک دملک»م « ک ااتی ایلو بر ایلو»  «چوب دنگ»دا  خاخوو م... را نام برد. دمچنی  باز 

 رمنر. مگستره بر شمار می

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 پنجاه بدر 

دا  دنوب در سالر بعرازظیر رمز نوزددش اردمبی و ماه  انجادمی  رمز سال  مردم مزمم  بر مصالمی کر در میاو باغ    

شرمی شیر مرار گرفتر می رمنر. در گذشتر در ام  م او  مک آب انبار م مک مسجر مدود داشو کر امرمزه خنیا بن ی       

از آب انبار آو بر دا  مانره اسااو. خانواده دا در باغ دا  اطراف ام  آب انبار ن ااسااتر م بعر از خوردو غذا م خناالت  

 بزرگتردا م اغلب زناو  م غول خوانرو نماز طلب باراو می شونر.

سو  می خواو اتتمال داد کر بنا  امل     سنو دا  کی  در امراو ا سش باراو خوادی از  یر مسجر کر امرمزه  از آنجا کر مرا

سش طلب باراو ما اتتماال د   باراو براا می        سالم در آنجا مرا شره م انی بوده کر ای  از ا ی شره م ما م ان خنرمب 

 «. الیر آب» ماننر ارست گاه آنادیتا

 ( دوازدهم محرم ) سوم امام 

 دا  ماراو امام تساای ی کرد خا دنازهکساای درات نم« مزمر ب  معاممر» بر اسااا  رمامات  بعر از مامعر کربال با خیرمر

دمع شاااره م بر خام کردو دنازه دا ارداختنر. ام  مامعر در رمز       « بنی اسااار» )ه( را دف  کنر؛ خا امن ر زناو طامفر       

سیزددش ماه مارم با بر دسو گرفت  بیل م       سال در رمز  سیزددش ماه مارم اخفاق افتاد بر دمی  خاطر زناو مزممنی در 

 دم  مسیر م نصی را طی کرده م بر سینر زنی م نوتر خوانی می اردازنر.ای ردا  نما

 مشاهیر 

سی   م  ادبم  علشخا کنوو میر ارمرش بزرگاو  خقر مزمم  شنوم شمنر خود     خو سیار بوده کر با خلق آرار م امرامات ارز ب

  عبیر زاکانی  عارف مزممنی  اکبر ددنراعلیانر. بزرگانی دمچوو عالمر ی ااابرد فردنگ امراو داشاااترگام مورر  در ا

ستوفی  سنی مزممنی   تمراهلل م شمال     میرعماد ت سیش  شی عبرالمجیر طالاانی  عمادال تاب  مامر مزممنی  ن عبا  یر   

سی  لقفی   زکرما  مزممنی  مامرعلی ردامی  بابامی س  امبال   ممرالملوم مزمر   منوچیر نوذر   غالما م  آذرابوالا

  بسیار  دمگر کر با امرامات خود فردنگ امراو را خعالی بن یرنر.

 ادبیات شفاهی 

ستاو   سو  منتلف اموام س ونو  مال مزمم  ا  از ای  خا. دارد را خود خاص شفادی  ادبیات اموام ام  از مک در م ا

  زنرگی با دبیاتا ام  گذشتر  در. شر  می منتال مردم بی  سینر  بر سینر  ادبیات ام  خلومزموو  م رادمو فردنگ گسترش 

سط مردم زمزمر     برا کر دامی خا بود عجی  رمزمره سب با آو زماو م خو شعار  متنا شر. از     خمام مراتل زنرگی ا می 

مبیل انواه الالمی دا  خرانر دا  شاایردمشاای  م ااک زنی  خرانر دا  عرمساای م رم توهاای  خرانر دا  باز  م انواه  

 سوگوار  دا.

بن اای از ادبیات مردم ام  منقار با اتساااسااات م اعتاادات آو دا عجی  گ ااتر اسااو . ماننر انواه مراری کر در امام  

سط خود مردم ادرا می     سوگوار  ای واماو دمنی م دمچنی     سبو دا  منتلف خو انواه مجالن خعزمر خوانی کر بر منا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D8%B0%D8%B1
http://www.myqazvin.com/culture_art/popular_culture/section.php?SECTION_ID=172
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شیر مزمم    از ام           ساکنی  بن  کوداامر م خود  سرزمی    بر ممده  سیار  از مردم مناطق منتلف ام   شر. امرمزه ب

 نر.لااظ غنی بوده م بسیار  از سالنوردگاو ام  خقر   مجالن را در سینر دا  خود تفظ نموده ا

ستاو دا  شفادی منقار مزمم    « نبرد تنفیر   برادر تضرت علی )ه( با دمو سفیر  » افسانر   را می خواو از میش خرم  دا

 .آمرد تساب  بر

 سوغات 

شیرمنی  ستاو ع مترامل خرم   ناو   راز ااد  ناو گردممی  ناو بادامی  ناو منر   ناو ننود   ناو برنجیبارخنر از: دا  ا

 .باملوا  لوز   باملوا  ایچ  تاج کرممی  ملیعیر   اخاب ی  ناو چامی  ناو چرخی  نازم

 دانر یب ک م     الموت دا  شب  چادر م گلیش انواه   آباد هیاء  بافو دا  مالیچر  وغات استاو می خواو بر از دمگر س 

 .کرد اشاره...  م خاکستاو

 

 

  غذاهای سنتی قزوین 

ستاو    سامر ا ستاو مزمم  نیز ماننر  سبو     ا سنتی اسو کر برخی از آنیا در منا مده م دا  مدا  ک ور دارا  انواه غذادا  

سال خییر می     ش ل عاد  در طی  سیار  نیز بر  سنتی مزمم  عبارخنر از:    خعراد ب   مر نثارمیشود. برخی از انواه غذادا  

 ... نام برد.دمماجم  اش نر  ماش ایازم  چرمتیم  آش دنراو ک ر  آش دمغ  کوکو  شیرم م  شیرم  الو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myqazvin.com/culture_art/popular_culture/section.php?SECTION_ID=179
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%AB%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B4_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B4%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B4_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B4%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%87
http://www.gourmand.ir/node/257
http://www.gourmand.ir/node/257
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 مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا معرفی 

 

 رسالت

بیمارسااتاو بوعلی سااینا م ی از مراکز آموزشاای م درمانی اسااتاو مزمم   متعیر بر تفظ م ارخااء سااالمو م افزام     

 رهامتمنر  بیماراو   کارکناو  خأمی  کننرگاو م سامر ذمنفعاو می باشر .

 اعالم می دارد :خود را به شرح ذیل "اهداف کالن  "در همین راستا 

 اتترام بر تاوق م رعامو کرامو انسانی بیماراو م ارباب ردوه  .۲

 استارار کامل موازم  تاکمیو بالینی م استانرارددا  اعتباربن ی بیمارستانی .۱

 مرمرمو خقا مخقر   در راستا  ارخااء اممنی بیماراو مکارکناو .۳

 ارخااء سقح علمی م ادمد ی کارکناو م دان جوماو  .۸

 بیینر از سرمامر انسانی م سامر منابع مودود استفاده .۳

 

  چشم انداز

سانی   خولیر م انت ار           صی  ادمد ی خربیو نیرم  ان شی   درمانی   خ نی نیل بر دامگاه دا  برخر م ارائر خرمات آموز

 دان  م نوآمر  در سقح ک ور

 ارزشها 

ام بر م فردنگی   عرالو ماور     ااسنگومی   اتتر  بیمارستاو بوعلی سینا بر آو اسو با خ یر بر ارزشیا م مبانی دمنی    

سالو خوم  مرم            ش ی در دیو نیل بر ر صول اخالق از ساالر    دانامی ماور  م رعامو ا ستر  شام سانی   کرامو ان

 بردارد. 
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 منشورحقوق بیمار در ایران

 بینش و  ارزش

ساو دا  شرامط بیمار  از ادمیو ممده ا      م امک افراد دامعر متعیر بر تفظ م اتترام بر کرامو ان شنر.ام  امر در  می با

برخوردار اسو. بر اسا  مانوو اساسی خودر بر کرامو ماال  انسانی از اصول اامر  نظام دمیور  اسالمی بوده   دملو        

امر بدرمانی را برا  م امک افراد ک ور خأمی  کنر. بر ام  اسا  ارائر خرمات سالمو     - موظف اسو خرمات بیراشتی  

  .عادالنر م مبتنی بر اتترام بر تاوق م رعامو کرامو انسانی بیماراو صورت اذمرد

ام  من ور  با خودر بر ارزشیا  ماال  انسانی م مبتنی بر فردنگ اسالمی م امرانی م بر اامر برابر  کرامو ذاخی خمامی     

سالمو  رگاو خرماتاو ارائر کننرگاو م گیرنگیرنرگاو خرمات سالمو م با درف تفظ   ارخاا م خا یش رابقر انسانی می

 خنظیش شره اسو.

 .دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است .0

 :ارائر خرمات سالمو بامر - 

 دا  اعتاادات فردنگی م مذدبی باشر ؛شامستر شاو م منزلو انساو م با اتترام بر ارزش ۲.۲

   صرامو   انصاف ادب م دمراه با میربانی باشر ؛بر اامر ۲.۱

  ارغ از درگونر خبعیض از دملر مومی  فردنگی  مذدبی  نوه بیمار  م دنسیتی باشر ؛ف ۲.۳

 بر اسا  دان  رمز باشر ؛ ۲.۸

 مبتنی بر برخر  منافع بیمار باشر ؛ ۲.۳

 باشر ؛ در مورد خوزمع منابع سالمو مبتنی بر عرالو م املومو دا  درمانی بیماراو ۲.۹

 ای گیر   خ نیص  درماو م خوانبن ی باشر ؛مبتنی بر دمادنگی ارکاو مرامبو اعش از  ۲.1

دا  غیرهرمر  بر دمراه خامی  کلیر ام انات رفادی اامر م هرمر  م بر دمر از خامیل درد م رنج م مارمدمو ۲.۴

   باشر ؛

اذمر دامعر از دملر کودکاو زناو باردار  ساااالمنراو  بیماراو رمانی           دا  آسااایب  ا  بر تاوق گرمه خودر ممده  ۲.۹

 معلوالو ذدنی م دسمی م افراد برمو سرارسو داشتر باشر ؛زنرانیاو  

  خرم  زماو مم   م با اتترام بر ممو بیمار باشر ؛در سرمع ۲.۲1

 با در نظر گرفت  متغیردامی چوو زباو  س  م دنن  گیرنرگاو خرمو باشر ؛ ۲.۲۲

در موارد   آو صورت گیرد.  دا  هرمر  م فور  )امرژانن(  برمو خودر بر خأمی  دزمنر در مرامبو   ۲.۲۱

 غیرفور )ال تیو( بر اسا  هوابط خعرمف شره باشر ؛
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شر  الزم      در مرامبو   ۲.۲۳ سب مم   نبا صورخی کر ارائر خرمات منا هرمر  م فور  )امرژانن(  در  دا  

    خرمات هرمر  م خوهیاات الزم  زمینر انتاال بیمار بر ماتر مجیز فرادش گردد؛اسو ان از ارائر

ر مهعیو بیمار  غیر مابل برگ و م مرگ بیمار مرمب الوموه می باشر با    در مراتل اامانی تیات ک   ۲.۲۸

درف تفظ آسام  م  ارائر گردد. منظور از آسام  کاد  درد م رنج بیمار  خودر بر نیازدا  رمانی  ادتماعی  

ضار می معنو  م عاطفی م  م خانواده ضار تق دارد در آخرم  لاظ   اش در زماو اتت شر. بیماردر تال اتت ات با

  .خوادر دمراه گرددزنرگی خوم  با فرد  کر می

 

  .اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .1

 :محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد  1.0

 مفاد من ور تاوق بیمار در زماو  اذمرش ؛  ۱.۲.۲

بیمارسااتاو اعش از خرمات درمانی م غیر درمانی م هااوابط بیمر م معرفی دا  مابل ای  بینی هااوابط م دزمنر  ۱.۲.۱

 سیستش دا  تمامتی در زماو اذمرش ؛

ا  اعضا  گرمه ازش ی مسئول ارائر مرامبو از دملر ازشک  ارستار م دان جو م          ترفرنام  مسؤملیو م رخبر   ۱.۲.۳

 دا با م رمگر؛ا  آوارخباط ترفر

صی م   رمش ۱.۲.۸ هعف م موت در رمش م عوارض اتتمالی آو   خ نیص بیمار   ای      دا  خ نی درمانی م نااط 

 گیر  بیمار ؛گذار در رمنر خصمیش  اطالعات خأریرآگیی م عوارض آو م نیز کلیر

   دسترسی بر ازشک معالج م اعضا  اصلی گرمه ازش ی در طول درماو ؛ناوه ۱.۲.۳

 .دارنر   امراماخی کر مادیو ادمد یکلیر ۱.۲.۹

 دا  هرمر  برا  استمرار درماو ؛ارائر آموزش  ۱.۲.1

 : ی ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشدنحوه ۱.۱

دا  فرد  م  از اطالعات بامر در زماو مناسااب م متناسااب با شاارامط بیمار از دملر اهااقراب م درد م ممدگی  ۱.۱.۲

 :کرگیرد  مگر ام  دملر زباو  خاصیالت م خواو درم در اختیار م  مرار
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  اطالعات فوق سبب آسیب بر بیمار گردد؛ )در ام  صورت انتاال اطالعات      ارائرخأخیر در شرمه درماو بر ماسقر   - 

  (.ان از امرام هرمر   در املی  زماو مناسب بامر انجام شود

سو بیمار ماترم    رغش اطاله از تق درمافو اطالعات  از ام  امر امتناه نمامر کر دبیمار علی  -  صورت بامر خوا ر ام  

 کر عرم اطاله بیمار  م  ما سامرم  را در معرض خقر در  مرار ددر ؛شمرده شود  مگر ام 

را درمافو   بالینی خود دسترسی داشتر باشر م خصومر آو       شره در ارمنره   اطالعات ربوخوانر بر کلیربیمار می  ۱.۱.۱

 .در آو  را درخواسو نمامرنموده م خصایح اشتبادات منررج 

 

  .گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شودحق انتخاب و تصمیم. 3

 :باشدگیری درباره موارد ذیل میمحدوده انتخاب و تصمیم  3.0

    خرمات سالمو در چارچوب هوابط ؛کننرهانتناب ازشک معالج م مرکز ارائر  ۳.۲.۲

 انتناب م نظر خوادی از ازشک دمم بر عنواو م امر ؛ ۳.۲.۱

گیر  م  خأریر  در خرامم م ناوه درمافو شرکو ما عرم شرکو دردر گونر ادمد   با اطمیناو از امن ر خصمیش   ۳.۲.۳

  خرمات سالمو ننوادر داشو ؛

مرش ما رد آو مگر در موارد مبول ما رد درماو دا  ای ااانیاد  ان از آگادی از عوارض اتتمالی ناشااای از اذ  ۳.۲.۸

 ددر؛خودک ی ما موارد  کر امتناه از درماو شنص دمگر  را در معرض خقر در  مرار می

اشر ربو  بگیر  میاعالم نظر مبلی بیمار در مورد امرامات درمانی آخی در زمانی کر بیمار مادر ظرفیو خصمیش     ۳.۲.۳

گیر  م  با رعامو موازم  مانونی مر نظر ارائر راو ظرفیو خصااامیشعنواو رادنما  امرامات ازشااا ی در زماو فا     م بر 

 .گیرنره دامگزم  بیمار مرار گیردکننرگاو خرمات سالمو م خصمیش

 :باشدگیری شامل موارد ذیل میشرایط انتخاب و تصمیم ۳-۱ 

مم( کافی م دامع )مذکور در بنر د گیر  بیمار بامر آزادانر م آگادانر   مبتنی بر درمافو اطالعاتانتناب م خصمیش   ۳.۱.۲

 باشر ؛

  .گیر  م انتناب داده شودان از ارائر اطالعات  زماو الزم م کافی بر بیمار دیو خصمیش  ۳.۱.۱
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صل       . 4 صی بیمار)حق خلوت( و رعایت ا صو سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خ ارائه خدمات 

  .رازداری باشد

صل رازدار  رادع    ۸.۲ ستثنا   بر کلیررعامو ا سو مگر در موارد  کر مانوو آو را ا   اطالعات مربوط بر بیمار الزامی ا

 کرده باشر ؛

  مراتل مرامبو اعش از خ نیصی م درمانی بامر  بر ترمش خصوصی بیمار اتترام گذاشتر شود. هرمر          در کلیر   ۸.۱

 فرادش گردد؛  ام انات الزم دیو خضمی  ترمش خصوصی بیمار اسو برم  منظورکلیر

ر شااونر میتواننر بفاط بیمار م گرمه درمانی م افراد مجاز از طرف بیمار م افراد  کر بر ت ش مانوو مجاز خلای می  ۸.۳

 اطالعات دسترسی داشتر باشنر؛

بیمار تق دارد در مراتل خ اانیصاای از دملر معامنات  فرد معتمر خود را دمراه داشااتر باشاار. دمرادی م ی از     ۸.۸

  .دا  ازش ی باشرم  کودم در خمام مراتل درماو تق کودم می باشر مگر امن ر ام  امر بر خالف هرمرتمالر

  .دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است. 5

در بیمار تق دارد در صورت ادعا  ناض تاوق خود کر موهوه ام  من ور اسو  برمو اختالل در کیفیو درمافو   ۳.۲

 سالمو بر ماامات ذ  صالح ش امو نمامر ؛ خرمات

 بیماراو تق دارنر از ناوه رسیرگی م نتامج ش امو خود آگاه شونر ؛ ۳.۱

سیرگی م اربات مقابق ماررات در کوخاه       ۳.۳ سالمو بامر ان از ر شی از خقا  ارائر کننرگاو خرمات  سارت نا خرم  خ

 زماو مم   دبراو شود.

 فرم پوشش کارکنان در مرکز

 
کلیر کارکناو بیمارستاو موظف بر رعامو استانرارددا  اوش  در بیمارستاو می باشنر. لبا  کارکناو کادر درمانی با 

دمچنی  بر اسا  سنجر دا  اعتبار سنجی بیمارستاو دا  .  رنگیا  م نص م متارال  ل بر شرح ذمل می باشر

 سب مورد بر ادرا  آو نظارت خوادنر داشو.بیمارستاو تماسو   معامو درماو م ریمعامو آموزش -آموزشی  

 

 م شلوار خیرهرنگ  سفیر رماوش  (: آقا و مربیان) بخشها رؤسایاعضا هیئت علمی و  و اساتید  

 م شلوار م مانعر خیره رنگ  سفیر : رماوش خانم ()  و مربیاناعضا هیئت علمی و   بخشها رؤسای و اساتید 
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 ا  سرمر شلوار م سفیر رماوش:  (آقا)  پرستاری مدیر 

 ا  سرمر مانعر م ا  سرمر شلوار م مانتو:  (خانم) و سوپروایزران پرستاران سر  

 ا  سرمر شلوار م سفیر رماوش (:آقا) سوپروایزران سرپرستاران  و  

 ا  سرمر مانعر ا   سرمر شلوار مانتو سفیر م (:خانم) پرستاران 

 ا  سرمر شلوار م سفیر رماوش (:آقا) پرستاران 

 سفیر رمبستر کف  سفیر م   مانعر سفیر شلوار م رماوش (:خانم) بهیاران کمک و بهیاران  

 سفیر رمبستر کف  م سفیر شلوار م رماوش (:آقا) بهیاران کمک و بهیاران 

 آبی رنگ بر اوش  کل :عمل و بیهوشی اتاق پرسنل 

 میوه ا  خیره م مانعر م  ی. گرن بر شلوار مانتو مبخش ها:  های منشی 

 آزمایشگاه  و  –محیط  بهداشت –تغذیه  – رادیولوژی– فیزیوتراپی) پاراکلینیک واحدهای کارکنان

 : رماوش سفیرپزشکی( تجهیزات

  بلوز آبی با سردمشی بر رنگ طالمی م شلوار سرمر ا  با خط مرمز در ایلونگهبانی کادر : 

 فرم سردمی با رنگ سرمر ا     کارکنان تأسیسات : 

 مانتو م شلوار بر رنگ بنف  رمش   م مانعر بنف  خیره خدماتی ) خانم (:  کارکنان 

 آبی خیرهبلوز م شلوار بر رنگ  خدماتی ) آقا (: کارکنان 

 بلوز م شلوار م کاله سفیر : غذا: توزیع مخصوص آشپزخانه و کارکنان پرسنل 

 دانشجویان :

 مدیریت خدمات بهداشتی : –فوریت  -مامایی -پرستاری  -پزشکی  دانشجویان  

 م سقح  دان جو خانوادگی نام م کر نام  اتیکت های دریافت شده از دانشکدهبا  م شلوار خیرهرنگ  سفیر آماماو : رماوش

 فراگیر  در آو م نص شره باشر.

 خانوادگی نام م کر نام  با اتیکت های دریافت شده از دانشکده م شلوار م مانعر خیرهرنگ  سفیر خانش دا : رماوش 

 دان جو م سقح فراگیر  در آو  م نص شره باشر.

 : کمک پرستاران  

 م سقح فراگیر  در آو  م نص شره باشر. خانوادگی نام م رنگ با اخی و دامی کر نام کرمم شلوار  آماماو : رماوش 

 سقح فراگیر  در آو   خانوادگی م  نام م رنگ م نوار بنف  با اخی و دامی کر نام کرمم شلوار م مانعر  خانش دا : رماوش

 م نص شره باشر.م نص شره باشر.
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 بستری هنگام بیمار توجیه  الف

  : شود می دنبال بستر  دنگام بیمار خودیر در کر ادرافی

ست    -۲ هقراب  از کا سییل  م بیمار ا  مایط با ام سازگار   خ

 بن 

 مرامبتی دا  برنامر در شرکو م خود م  الت بیاو بر بیمار خ ومق -۱

 بیمار امنیو م آسام  از اطمیناو تصول م مرامبتی بعر  دا  رمز  برنامر برا  اامر اطالعات کسب -۳

 کار روش

 : میردر انجام را ذمل امرامات کننره خودیر ارستار بیمار با املیر برخورد در

 شره  آماده مبال کر مربوطر خنو م اخاق بر بیمار رادنمامی از ان م کنر می معرفی فامیل نام با را خود   -۲

 . گردد می بیاو نیز م  ازشک نام م شره معرفی دا اخامی دش بر بیمار اسو

ستفاده  ناوه   -۱ سامل  از ا  با کار ناوه ماننر . میردر آموزش ام بر عملی م شفادی  بقور را بن  در مودود م

ستفاده  ناوه   اخبار زنگ شنا    خواب چراغ   اخاق رمشنامی  چراغ از ا  خوسط   ) تمام م خوالو مال با کردو آ

 بییار(. کمک م من ی

 : ماننر ددر می مرار ام خانواده م بیمار اختیار در بیمارستاو ماررات مورد در اطالعاخی  -۳

 . بیمار  نوه بر خودر با غذامی رژمش مارمدمو ادمیو م خاص غذامی رژمش نوه ما غذا ساعات . الف

 خرخیص دنگام آموزش م بیمارستاو در شرو بستر  دنگام بیمار خودیر ناوه
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 . آو ماررات م مالمات .ساعات  ب

 . سیگار استعمال عرم مورد در خوهیح . ج

 …   بوفر   نمازخانر نظیر بیمارستاو در مودود ام انات سامر مورد در خوهیح . د

 م ارستار   فرامنر مراتل از درمک انجام از مبل نیز م بیمار  از منتصر     سیر  بیمار  نوه بر خودر با  -۸

هیااخی  بیمار برا  ااراکلینی ی امرامات  آرامی م خلوت مایط بیمار لبا  خعومض دیو م می ود  داده خو

 . کنیش می امجاد را

 ادازه دمرادی داشت   برا  خ نیص  صورت  در کنر می دلتنگی اتسا   م اسو  مضقرب  بیمار چنانچر  -۳

 . میگردد صادر دمراه برگر م شره داده بیمار کنار در مانرو

صی  دارم  ما غذا بر بیمار صورخی ر  در -۹ سیو    خا سا شتر  اتتیاطی امرامات انجام بر نیاز ما ت شر  دا  در با

 . شود می نوشتر بیمار سر باال  م کاردکن   ارمنره

 بیمار با املیر ارخباط مرتلر درام  زمرا شود  انجام متانو م خوشرممی  کمال با بامر باال مراتل از درمک آن ر خوهیح 

 . داشو خوادر بسزامی خاریر بیمار رهامتمنر  میزاو در م داشتر ادمیو بسیار بیمار خودیر لذا گیرد می صورت

 ترخیص هنگام بیمار آموزش _ ب

 : از عبارخسو می ود دنبال خرخیص دنگام بیمار آموزش در کر ادرافی

 . باشر می برخوردار منزل در خود از مرامبو دیو الزم میارت م آگادی از بیمار امن ر از اطمیناو تصول -۲

 در منزل در خود از مرامبو برا  را تمامتی مرامبتیا  م الزم ام انات   مسامل  بیمار امن ر از اطمیناو تصول  -1

 . دارد اختیار

 . بیمار اهقراب دادو کاد  -3

 کار روش

 : شود می داده آموزش بیمار بر شفادی بصورتازشک  خوسط زمر ن ات
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 م عالئش   غذامی رژمش خنظیش   مرامبتیا انجام ناوه   آنیا عوارض م دارمدا مصرف  ناوه   بیمار  مورد در آگادی

ستاو  ما درمانگاه بر مجرد مرادعر زماو م لزمم   زنرگی رمزمره عادات   بیمار  بر مربوط دا  ن انر   دیو بیمار

 (. شود داده خوهیح نیز بیمار دمرادی بر لزمم صورت )در خود بیمار  ایگیر 

 لزامات بیمه ای مرکز بوعلی سیناا

 سبب عرم اعتبار نسنر می گردد. اارگی در مسمو خارمخ اعتبارما  در برگ بیمر دا نراشت  خارمخ اعتبار-1

 نسخ خ رار  م مول کسورات می گردد.-۱

ستامیاو بامر   -۳ شک ارداه ددنره   م  میرم  ارداهخارمخ در برگر دا  دفترچر رم ضا  از شر .در غیر     ام شتر با مدود دا

 امنصورت از نظر موارد بیمر نسنر فامر ارزش می باشر.

درنسنر ازش ی  کنرو بی  از مک نسنر در در بار ممزمو بیمار ممنوه می باشر م م مول کسورات می گردد تتی -۸

 اگر خارمخ نسخ متفامت باشر.

 ی مالم گرفتگی درنسنر مودب ابقال آو می ود.در گونر ملش خوردگ-۳

 در نوشت  نسنر خردیاا از خودکار آبی م مک رنگ استفاده شود.-۹

 دمخط بودو مدم رنگ بودو مقالب منررج در نسنر مودب می شودخا نسنر م مول کسورات گردد.-1

 بیماراو کمیتر امراد تتما بامر فرم ارداه داشتر باشنر.-۴

 مابلیو کای در برگر بعر  را دارد )کارب  لن( می باشر لقفا از گذاش  کارب  خوددار  گردد. برگر دا  دفترچر-۹

 نیاز بر فرم ارداه نرارنر. "  خاص روستایی "بیماراو با دفترچر بیمر -۲1

 داشتر باشنر.کر ارداه بیمر شرگاو رمستامی مرادعر کننره  از سامر استاو دا   بامر دردر بار مرادعر -۲۲

درنسخ خامی  ادتماعی در برگر منصوص ازشک می خواو اشتباه مستنرساز  رادرا و برگر دفترچر خوهیح داده          -۲۱

 ممیر مامضا نمود.

درصورت اشتباه درنسنر  رم  مقلب اشتباه شره مک خط ک یره شود مدرکنار آو مقلب صایح درج شره ممجردا -۲۳

 ممیور بر میر مامضا ازشک گردد.
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 ر موارد بستر  : الزامات بیمر ا  د

 دستور بستر  بامر  در دم برگ سبز م آبی دفترچر دا  بیمر نیرمدا  مسلح م خامی  ادتماعی   نوشتر شره  باشر.-۲

 داشتر باشر.امضا م میر ازشک م   خارمخدر دستور بستر  بامر خ نیص املیر بیمار   -۱

 صورت دمیق مبا ذکرخارمخ دمراه باشر.کلیر امرامات انجام  شره برا  بیماراو مستنر ساز  شره مب-۱

۳- Tap           امضا م  میر مخارمخ خ نیصی آسیو   الور مآسایراسیوو مفصل   راه انراز  شالرمو مدرگونر خرمیش بامر با 

 .باشر 

 باشر.  خارمخم میر م امضا برگر دا  درخواسو م امره   شرح تال کامل بیماراو   برگ سیر بیمار  بامر دارا  -۸

برگر اذمرش مخرخیص  کلیر خ نیص دا  املیر تی  درماو م خ نیص نیامی م امرامات درمانی بر طور کامل    در -۳

 ار شود.

 برگر خالصر ارمنره تتی دربیماراو خرخیص با رهامو شنصی بامر بر طور کامل ارشود. -۹

 نامر بیمار باشر.( م برگر فوت بامر بصورت دمیق م کامل مقابق با م نصات شناس CPRبرگر اتیا )  -1 

 باشر. میر م امضاخارمخ دستورات ازشک نبامر منرمش باشر م بامر دارا   -1
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  بیمارستان داخلی مقررات

قوانین مربوط به کنترل عفونتهای آموزش،  ،قوانین و مقررات بخشها

 بیمارستانی، قوانین مربوط به بهداشت محیط

 

 قوانین و مقررات بخشها : 

 محترم :  فراگیر

درمر شرمه بر کار کرده امر الزم اسو کر اطالعاخی در مورد ام  بیمارستاو م  دم ارتال کر شما بر عنواو مک 

 موانی  داخلی آو داشتر باشیر .

 ام  بیمارستاو دارا  بن یا  زمر می باشر :

مسااامومیو م     ۱م۲خاو نظر خانمیا م خاو نظر آماماو  ملب زناو  ملب مرداو  سااای سااای مو              اننژامر

سوماخیک     سو آند     داخلیمرداو  عفونی زناو عفونی اعصاب زناو    مرداو اعصاب سام و مل   اخاق عوگرافیما

 فوقم  دراتی ملب  آندموگرافی  دمودمالیز  آ  ساای مو دراتی ملب  آ  ساای مو داخلی  درمانگاه خنصااصاای 

 .اکو  نوارمغز  نوار عضلر می باشر م خنصصی م ماتردا  آزمام گاه  رادمولوژ   آنرمس وای  خسو مرزش

 

  مدیریت خدمات  –فوریت  -مامایی -پرسججتاری  -پزشججکی  دانشجججویان فرم اوشاا

  بهداشتی :

 : جو م دان  خانوادگی نام م کر نام  اتیکت های دریافت شده از دانشکدهبا  م شلوار خیرهرنگ  سفیر رماوش آقایان

 سقح فراگیر  در آو م نص شره باشر.

  شلوار م مانعر خیره رنگ  سفیر  رماوش ها :خانم شکده   م  شده از دان  ادگیخانو نام م کر نام  با اتیکت های دریافت 

 دان جو م سقح فراگیر  در آو  م نص شره باشر.

       سا  اخالق سو مایط کار  رعامو گفتار م رفتار بر ا سالمی م تفظ مرا شیا  ا بر منظور خا یش م خثبیو ارز

 اسالمی الزامی اسو . 

 . استفاده از در گونر عقر م زمور آالت م آرام  در مایط کار اکیرا ممنوه اسو 
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 کز حوه استفاده از تلفن همراه در مردستورالعمل ن

 : دمراه داشت  م استفاده از خلف  دمراه خوسط کلیر افراد در بن  دا  زمر ممنوه می باشر .۲

 زامماو   آندموگرافی   امرژانن   دارمخانر   ماتردمالیز   بلوم NICU   PICU   CCU   ICUاخاق عمل     

 خصومربردار 

بیمارستاو موظف اسو در مرمد  ماتردا  مذکور باکسیامی را خعبیر نمامر خا افراد مبل از مرمد بر بن  خلف   .۱

  خود را در ام  باکن دا مرار داده م بعر مارد بن  مربوطر شونر دا 

راه در بالی  بیمار   امستگاه ارستار    اخاق دا  درماو   اخاق ارمسیجر در سامر بن  دا استفاده از خلف  دم .۳

می باشر م در صورت نیاز بر ااسخ دادو بر خلف  دمراه فرد بامر از مایط درمانی خارج شره م در مسمو  ممنوه

) آو دش بر مرت آبرارخانر   راه رم   اخاق استراتو م ... کر بیماراو تضور نرارنر بر خلف  خود  دامی از مبیل

  کوخاه ( ااسخ ددنر

کادر درمانی مبل از خرمج از بن  دیو ااسخ ددی بر خلف  دمراه بامر مظیفر م مسئولیو خود را بر دم ار  .۸

 . سارده م سان دیو ااسخ گومی بر خلف  از بن  خارج شونر خود

ددنر خا صرا  آدنگ خلف  دا  کلیر افراد خلف  دا  دمراه خود را در مایط بیمارستاو بر تالو بی صرا مرار .۳

 استراتو بیماراو ن ود مزاتش

 . استفاده از خلف  دمراه خوسط دان جوماو کلیر رشتر دا در مایط بیمارستاو ممنوه می باشر .۹

 درصر مدود خلف  دمراه در مجامرت بیماراو دارا  این می ر ملبی   بیمارستاو موظف۲11با خودر بر ممنوعیو 

  ماراو در م او دا  مناسب م دارا  عالئش د رار ددنره امرام نمامراسو دیو بستر  ام  بی

 .درگونر فیلش بردار  م ع اسی با خلف  دمراه برمو داشت  مجوز ممنوه می باشر .1

کلیر بیماراو م دمراداو دیو ااسخ ددی بر خلف  خود می خواننر ما از اخاق خارج شونر م در راه رم بر خلف  خود  .۴

عاخی کر برا  آنیا امور درمانی انجام نمی شود بر رم  خنو خود بر خلف  ااسخ ددنر ددنر ما در سا ااسخ

 مزاتش دمگراو ن ونر م رمط بر امن ر

بیمارستاو موظف اسو کلیر موارد ذکر شره را دیو ارسنل )کادر درمانی   ادار    خرماخی ( م دان جوماو در - .۹

 .در ابترا  بستر  بر عنواو موانی  بیمارستاو بازگو نمامرمرمد بر بیمارستاو م دیو بیمار / دمراه  ابترا 

در صورت عرم رعامو موارد باال خوسط کادر درمانی   ادار    خرماخی بیمارستاو موظف اسو با خذکر شفادی  .۲1

   خوبیخ
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 به بیمار توسط پزشک آموزش خود مراقبتی دستورالعمل 

خودمراقبتی آموزش  :عنوان دستورالعمل INS-GC-003کر:

 به بیماران در بخش های بالینی

 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین

 مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

 

 ۲ شماره ممرام :

 ۲/1/۹۳خارمخ ابالغ:

 ۲/۲۱/۹۹خارمخ بازنگر  بعر : 

 شماره صفار:

دامعر در سامر خوانمنرساز  بیماراو  ارخااء م بیبود مهعیو بالینی بیماراو بر مسیلر آموزش.ارخااء سقح سالمو م بیراشو افراد هدف:   

 

 کلیر بن  دا  درمانی بالینی دامنه)محدوده(:

 :شرح فعالیت 
 ازشک(: )سقح مسئولیو 

 بیماراو را در برم مرمد از طرمق مصاتبر م خ میل فرم شرح تال در زمینر خوانائی خودمرامبتی بررسی کنیر. -

 -خارم -شنوامی -در گزارش ارستار  م کاردکن بیمارانی کر در مسمو خودمرامبتی دچار م  ل بوده ) م  ل بینامیبرگر شرح تال  -
 ذدنی م...( را ربو کنیر م م نص نمائیر.

م  ل بیمار را دیو ارائر خرمات بیینر م....( ازشک  خرمات  نگیباو  فیزموخراپ  کارشنا  خغذمر  )دا  مرخبط با ام  بیماراو  ر گرمهب -
 اطاله رسانی کنیر.

 درزمان بستری بیماران در زمینه خودمراقبتی با توجه به سطح توانائی بیمار موارد ذیل را آموزش دهید: -
 تیار م ناوه دسترسیمعرفی ازشک م دس -۲
 نوه بیمار  م ناوه مرامبو )خوهیاات منتصر در مورد فرامنر بیمار ( عالئش م ن انر دا -۱
 عوارض میش دارم ) باخودر بر سقح خاصیالت( -۳
    .                                                                                                                            (  میزاو م شرمه فعالیو بعر از عمل م اوزم   دا  مناسب برا  بیمار OOBمیزاو فعالیو) استراتو مقلق  استراتو نسبی   -۸
 خغذمر )نوه خغذمر  رعامو رژمش غذامی( -۳
 نرده کنارخنو –اممنی م اتتیاطات ) ناوه مرامبو از اخصاالت  درو  مانیتورمنگ  سنرادرار   سرم دا م...(  -۹
 مرمرمو درد )ناوه اطاله رسانی در زماو درد م درخواسو مس  ( -1
 آمادگی م –آمادگی م مرامبو دا  مبل از ارمسیجر  –امرامات خ نیص درمانی برائو م رهامو از درگونر امرامات خ نیصی  خیادمی  -۴

 مرامبو دا  بعراز ارمسیجر
 خونرمز   خب  اسیال م...(ن انر دا  خقر تی  بستر  )درد   -۹
 مرامبتیا  مبل م بعراز عمل )ناشتابودو  فعالیو  اوزم    مرامبو از زخش  مرامبو از اخصاالت( -۲1
 مرامبو از زخش م اوزم     عالئش زخش بستر م... -۲۲
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زشک یص توسط پآموزشهای خودمراقبتی را درزمان ترخیص با توجه به توانائی بیمار با ارائه برگ آموزش حین ترخ -

 به بیماران ارائه دهید.
 زماو مرادعر ازشک -۲
 خغذمرم  برنامر مرامبتی )مرامبو از زخش  بیراشو فرد   فعالیو دا  م مرزش دام...(   ناوه مصرف دارم در منزل-۱
 یزاو مارمدمو در فعالیو(فعالیو دا  ان از خرخیص )زماو از سرگیر  فعالیو دا  طبیعی  شرمه مجرد فعالیو ترفر ا  م شغلیا  م -۳
 ن انر دا  خقر ان از خرخیص)عالئش د رارددنره کر بامستی با برمز آنیا سرمعا بر ازشک مرادعر نمامر( -۸
چگونگی دستیابی بر مرامبو دا  امرژانن )خلف  دا  خما  اهقرار  بیمارستاو  مقب ازشک( م ناوه دسترسی م مرادعر بر آنیا در موارد  -۳

 د رار ددنرهبرمز عالئش 
کلیر امرامات م خوهیاات خودمرامبتی را برا  بیماراو کر خمامل دذب آموزش درصورت شنیرار  دارنر بصورت چیره بر چیره دش آموزش  -۹

 ددیر.
وء خفادش ار سدیو ارزمابی برنامر رمز  آموزش: ان از اخمام آموزش از بیمار بارسیر کر آما مقالب را درم کرده اسو م مقمئ  شومر بیمار دچ-1

 ما سوء برداشو ن ره اسو.

 

 ام انات آموزشی  نیرم  انسانی امکانات و تسهیالت:

 فرم آموزش بر بیمار در زماو خرخیص - فرم شرح تال منابع:

 نام و سمت تهیه کنندگان: دکتر صرمای معامو درماو

  دکتر مرمرماو مسئول فنی
  دکتر فتوتی رئین بن  آندموگرافی

  دکتر دواد  گرمه ملبمرمر 
  دکتر فرزام رئین بن  اخاق عمل ملب

  دکتر مدددی اناه رئین بن  اعصاب
  دکتر کامه رئین بن  داخلی
  دکتر چرخچیاو رئین بن  دمالیز
 نام و سمت تأیید کننده: دکتر نجار  معامو آموزشی مرکز

 نام و سمت تصویب کننده: دکتر کاظمی فر رماسو مرکز
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 قوانین مربوط به کنترل عفونتهای بیمارستانی

ستانی م ی از موارد میش بن  دا م کنترل آو از مظامف خمامی   صورت عرم     کارکناوعفونتیا  بیمار شر م در  می با

کنترل   عفونو بیمارستانی می خوانر مودب عوامب بسیار خقرناکی برا  ارسنل بن  م بیماراو گردد . لذا موارد ماد    

 شره زمر تتما رعامو گردد :

 باخبر باشنر. خودخیتر آنتی باد   نتیجر بامر فراگیراو کلیر  -۲

دود در بن  مقالعر شود م در شیفو صبح بر مسئول     تتما دزمه مو  needle steekدر صورت موادیر با   -۱

سئول           شود م تتما فرم مربوطر کر نزد م سانره  ستار  ر شیفو عصر مشب بر اطاله دفتر ار کنترل عفونو م در 

 کنترل عفونو می باشر خ میل گردد .

 

 عفونت :

 بیمار  زا  عفونی دچار آساایبعفونو بر معنا  ارمره ا  اسااو کر میزباو بر دلیل خیادش م رشاار مخ ثیر عامل 

 می ود .

عفونو بیمارسااتانی : عفونتی کر بصااورت مارمد ما منت اار م در ارر ماکن  دا  بیمار  زا  مرخبط با خود عامل 

 عفونی ما سموم آو در بیمارستاو امجاد می ود .

 بر شرطی کر :

 

  ساعو بعر از اذمرش بیمار در بیمارستاو امجاد شود . 1۱خا  ۸۴ترامل 

  در زماو اذمرش   فرد نبامر عالئش آشاا ار عفونو مربوطر را داشااتر باشاار م بیمار  در دمره نیفتگی

 خود نباشر .

 معیار دا  مرخبط با عفونو اختصاصی را دیو خعرمف عفونو بیمارستانی داشتر باشر 

 

ی بیراشتی  م درمان عفونو دا  بیمارستانی دمزماو با گسترش بیمارستاو دا دمواره م ی از م  الت عمره     

بوده م با افزام  مرت امامو بیمار در بیمارستاو مودب افزام  ابتالء م مرگ ممیر از ام  عفونو دا شره م در 

 نتیجر دزمنر دا  بیمارستانی را بر شرت افزام  میردر .

 

ه .نظام بودم ی از بیترم  رمشاایا  مرامبتی کر دارا  خعارمف اسااتانرارد شااره برا  عفونتیا  بیمارسااتانی   

 میباشر .   NNISک ور  مرامبو عفونتیا  بیمارستانی ما 
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 چهار عفونت بر اساس تعاریف استاندارد :

   عفونو ادرار 

  عفونو مال دراتی 

 ) عفونو رمر )انومونی 

 عفونو خوو  

 چه عالئمی ما را مشکوک به عفونت بیمارستانی می کند ؟

 عفونت ادراری :

ار    درد فوق عانر با لمن ام  ناتیر   فورمو در ادرار   ایور   ک ااو ادرار خب  خ رر ادرار    سااوزش ادر
 مثبو   خ نیص بالینی ازشک م شرمه درماو آنتی بیوخی ی 

 

 عفونت محل جراحی 

  خرشح چرکی از مال برش دراتی 

  درا ساز  ارگانیزم از مامع ما بافو مال برش 

  مدود عالئش : تساسیو م درد ناکی   مرم موهعی   مرمز   ما گرمی  خب 

 ذات الریه )پنومونی (

  سمع رال ما مدودDullness 

 ) ک و راه دوامی )خراشر /خرام مثبو 

  مدود انفیلتراسیوو درمر ما ای رمنرهConsolidation   

  مدود تفره ما افیوژو الور 

  ا خغییر ممدگی خلطم م چرکی خلط–افزام  خرشاات  خراشر  

 

 عفونت خون 

   رشر ااخوژو در ک و خوو 

    دردر سانتی گراد ( ۳۴خب )دما  باال 

   ۹1لرز ما دیاوخانسیوو )ف ار سیستولیک کمتر از  

    املیگور 

   شرمه درماو ساسین خوسط ازشک 
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 انواع زباله های تولید شده دربیمارستان:

شره مدراطامک زبالر          عفونی-۲ سر زبالر زرد رمنتر  شر( درکی شاات بیمار با شیئی کر آلوده بر خوو مخر )در

 درمنازو زردرنگ رمنتر می شود.

درکیساار زبالر ساایاه رنگ رمنتر شااره مدراطامک زبالر درمنازو ساایاه رنگ  -)زبالر خانگی ( غیرعفونی-۱

 رمنتر می شود.

سام نوک تیز وبرنده: -۳ ستی اج شود.    درظرمف اال سفتی باکن رمنتر می  صوص بنام  - ی زردرنگ من

شود  شرو  -دزءزبالر دا  عفونی درنظرگرفتر می  سر     ¾ان ازار ستر م داخل کی ازتجش ظرف  درب آو را ب

 زبالر زرد انراختر شود.

 

 

 نی در برابر حریق ) اطفاء حریق (جزوه آموزشی ایم

 ()کادر خدمات، کادردرمان، امور اداریمارستان بوعلی سینا گروههای هدف تمامی کارکنان بی

 مقدمه 

توادث خود بر خود بودود نمی آمنر م مابل ای ااگیر  دسااتنر . م اا ل ما ام  اسااو کر با نادمره گرفت  مما از رم    

سو بل ر غیر منقای دش   ادتناب توادث کر کنیش می ف ر "غالبا خفادش سوء   نااذمرنر . ام  نر خنیا مک گماو باطل ا

 از یر دلوگ راه خنیا آنیا کنترل م آنیا کردو دمر م  می باشر . توادث برمو علو بر مدود نمی آمنر شناسائی ام  علتیا   

 . باشر می توادث

سرمع ترارت زا  مو        سیوو  سیرا شیمیامی م اک سر  عملیات  سی    م اما آخ  عبارت از مک  سو . با برر شتعال ا  اد مابل ا

آماردا  مودود در دیاو م ادره می کنیش کر آخ  سوزمیا  بزرگ زماد  در دنیا رخ داده م خلفات زماد  در بر داشتر    

سال       شیگاگو در  سو . در  سال     ۲1۸۳1خعراد  ۲۴1۲ا ساختمانی طعمر ترمق گردمر . در   ۲۳۳11در لنرو  ۲۹۹۹ماتر 

شر. در ام   سال   ساختماو ممراو  سوز  دلفا در  شو . در ماه    ۲۳۳۳راو در آخ   سارت بر دا  گذا مک میلیارد خوماو خ

شو . آماردا           سارت بر دا  گذا سامه میلیارد دا رمال خ سالمی   شرکو  سوز  انبار اار  خودرم م  دا  اخیر نیز آخ  

می ددر م طبق بررسی دا   برا  املی  بار م برمو ای  آگیی ملمو  رخ "ن او می ددر کر ترمق دا  بزرگ معموال 

سوز   آخ         %1۳ترامل  هوه م با فیش امن ر در آغاز آخ   سو. با خودر بر ادمیو مو از موارد ترمق مابل ای گیر  ا

بسیار کوچک می باشر کر بر علو عرم کنترل م امرام بر مومع م سرمع در اطفاء گسترده میگردد . لذا در نظر دارمش شما      

    مارماخی اطفاء ترمق آشنا نمامیش خا در صورت برمز ترمق آمادگی الزم را داشتر باشیر.دمستاو عزمز را با رمشیا
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  ماهیت حریق 

عوامل مورر در امجاد آخ  سوز  متعرد می باشر ملی برا  امجاد آخ  مدود سر عامل زمر کر بر مثلث ترمق معرمف    

 نیسو . اسو هرمر  اسو م در صورت تذف خنیا م ی از آنیا ادامر ترمق مم  

 
 

 : اکسیژن:  الف  

 برسر  آخ  خاموش می شود . %۲۳اسو اگر میزاو آو بر زمر  %۱۲میزاو اکسیدو مودود در دوا در شرامط طبیعی 

 ب : مواد سوختنی : 

خمام مواد  کر مابلیو سوخت  داشتر باشنر ماده سوختنی خلای می شونر ام  مواد می خواننر مامع   دامر م ما گاز باشنر       

 . سرعو سوخت  م گسترش شعلر در مواد منتلف متفامت اسو.

 ج: حرارت 

 ال ترمساایتربرا  شاارمه ترمق مدود ترارت الزامی اسااو کر ام  ترارت می خوانر خوسااط ساایگار درماو برق   درمر  

 گیر  ساااک  م غیره خامی  گردد ترارت الزم در مقالعر آخ  گیر  مواد با دم اصااقالح ناقر آخ  زنی م دردر آخ  

 خعرمف می گردد کر در باال بر آو اشاره شر.

 : تقسیم بندی مکانها از نظر حریق 

 . شونر می خاسیش ذمل م او سر بر سوز  آخ  اتانسیل نظر از م انیا  N.F.P.Aبر اسا  استانرارد 

 ( : LOW) خقر کش م انیا       -۲

 ترمق زماد نیسو ماننر مرار    منازل مس ونی م ...در ام  م انیا مارار مواد مابل اتتراق کش بوده م گسترش 

 ( : Moderate)  متوسط خقر با م انیا       -۱

 در ام  م انیا مارار ذخیره مواد سوختنی مابل خودر ممابل کنترل اسو ماننر انبار اوشام   انبار مواد االستی ی م....

 ( : High)  خقر ار م انیا       -۳
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شرمر  رخ می ددر .        در ام  م انیا مارار  سوزمیا   صورت برمز ترمق آخ   شتعال زماد بوده م در  ذخیره مواد مابل ا

  الستیک م ااالم گاه م ...ماننر خولیر  رنگ  

 : طبقه بندی انواع حریق از نظر روش اطفاء 

 (  A: دامرات م مواد خ ک ) طبار  ۲گرمه 

 ماکن  خقرناکی نرارنر .ممدگییا : از خود خاکستر بر دا  می گذارنر م با آب 

 مثال دا : چوب   اارچر   کاغذ   کارخ    الستیک ... 

 رمش اطفاء : خنک کردو با استفاده از آب 

 ( B: آخ  سوز  مامعات مابل اشتعال ) طبار  ۱گرمه 

ش ل رابو اتتمال           شت   ستنر بعلو نرا شتعال   خقرناکتر از دامرات د سیولو ا سرمع م  ن  ا ممدگییا : بعلو خبنیر 

 شره در مایط مدود دارد کر باعث ازدماد شعلر می گردد .

 رمغ  مثال دا : خینر   بنزم    گازمئیل  

م  شاا رمش اطفاء : دلوگیر  از درماو مافت  مامع م گسااترش سااقح آو اسااتفاده از خاموش کننره اودر م گاز   کف  

 ماسر 

 : آخ  سوز  گازدا   مابل اشتعال  ۳گرمه  

 علو تالو فیزم ی دمواره آماده اشتعالنر ممدگییا : ب

 مثال دا : گازدا شیر    گازدا  صنعتی خاو ف ار

رمش اطفاء : مقع درماو گاز   خنک کردو ) در صااورخی کر منبع گاز ساایلنرر باشاار ( اسااتفاده از اودر خ ااک   املی  

 املومو مقع درماو سوخو می باشر .

 ( C: آخ  سوز  برق ) طبار  ۸گرمه 
صاالت       علل  شل بودو مال اخ سب    ستفاده از خجییزات ال ترم ی نا منا  نا لما از سیش  عبور   ان عابات  م  برمز : ا

سب  سو   برق درماو مقع امل املومو:  اطفاء رمش ال ترم ی مو    منا سیر  د  از خواو می اطفاء دیو ا )   کرب اک
CO2 . استفاده نمود از آّب م کف بعلو اتتمال برمز برق گرفتگی نبامر استفاده کرد )  

 (  D : آخ  سوز  فلزات مابل اشتعال ) طبار  ۳گرمه 

 ممدگییا : از نظر شرت م سرعو سوخت  م رمش اطفاء با دمگر موارد متفامت اسو 

 مثال دا : سرمش   اتاسیش   منیزمش   آلومینیش

 رمش اطفاء : استفاده اودر م ما ماسر خ ک 

 از آب م کف نبامر استفاده کرد چوو باعث خولیر دیررمژو می شود کر مابل اشتعال بوده م ترمق را خ رمر می کنر .



 

 فراگیران  کتابچه آموزشی توجیهی 
 BOOAli Hospital    ............................................................................................   سینا مرکز آموزشی درمانی بوعلی 

28  

 

 : آخ  سوز  مواد منفجره : ۹گرمه 

 ممدگییا : در صورت آخ  سوز  در مک لاظر خوام با انفجار از بی  می رمد 

 او خی بر کلرات دا   نیترات دا   اسیر ای رمک  دمنامیو م ...  مثال دا : خی

ستفاده از آب امرام بر خنک کردو       صورخی کر ام  مواد در مجامرت ترارت مرار گیرنر بامر با ا چگونگی ای گیر  : در

 آنیا نمود .

 : بازرسی و آزمایش خاموش کننده دستی 

 سیلنرر از طرمق ف ار سنج   بازدمر مال نصب .بازدمر مادیانر : بازدمر ظادر    ف ار  -الف

 بازدمر آزموو ش  مادر : امتااو برخی از دستگادیا بقور خصادفی در مک ترمق آزمام ی  -ب

مزو کش ن رده   %۲1بازدمر م آزموو سااالیانر : الک م خوزم  مجرد اودر   مزو نمودو بال  تام  گاز بامر بی ااتر از  -ج

 باشر .

 نج سالر : با خسو دیررماستاخی ی استا ام سیلنرر را در ماابل ف ار می سنجر.آزموو دم ما ا -د

 : اطالعات م دستورالعمل برم  برنر خاموش کننره 

 نوه خاموش کننره م طرمار کارکرد آو   -۲
  سازنره کارخانر نام    -۱
  دستگاه ساخو سال    -۳

  استانرارد شماره    -۸
  دستگاه نگیرار  شرامط  -۳

  دیو نصب خاموش کننره :خعیی  م او مناسب 

شود چنانچر مزو خاموش کننره بی تر از        ۳/۲ ارخفاه در تراکثر   -۲ صب  سقح زمی  ن شر   ۲۴متر  از  کیلو با
 متر  از سقح زمی  نصب شود. ۲تراکثر در ارخفاه 

 .بگیرد صورت م نواخو خوزمع    -۱

 . باشر خرمدییا م مرمد  نزدم ی در    -۳
 . برسانر ترامل بر را فیزم ی صرمات ام او کر شود نصب درم انی    -۸

 ترسی کوخاه م خالی از مسائل دسو م اا گیر م مزاتش باشر.دس مسیر    -۳
 .گیرد مرار باراو م برف ما خورشیر نور مستایش خاب  ماابل در نبامر سیلرر   باز درفضا     -۹

 .شونر نصب آمیز مناطره مواد از دمرخر ا  فاصلر در کننره خاموش کر کرد دمو بامر    -1
 باشر . متر ۳1 از بی  نبامستی کاسول دم فاصلر  -۴

 
 

 : سیستم اعالم حریق 
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ک ف م اعالم بر مومع آخ  سوز  می خوانر از بسیار  صرمات بر افراد م از بی  رفت  سرمامر دلوگیر  نمامر رمشیا م    

ستفاده   مسامل اعالم ترمق متنوه بوده م بنابر ام انات مالی م ادمیو موهوه از م ی از     رمشیا  دستی م ما اخوماخیک ا

 می ود .

 

 الف : رمش دستی اعالم ترمق :

 . نیسو مترامل خیلی امرمزه رمش ام :  دستی آژمر طرمق از دستی اعالم    -۲

سط  اعالم   -۱ ستش   خو صل  بر رمش درام :  ال ترم ی سی   می صب ن ا  شی ر   دراوش با کلیردامی منتلف فوا

 .ی آمردرم صرا بر ترمق اعالم آژمر شصو انگ و ف ار خوسط شی ر ش ست  با رمش درام .  شونر

 .اسو رمش ام  در بلنرگو طرمق از ایام اعالم آو فرق خنیا بوده مبل بنر مثل:  بلنرگو خوسط اعالم    -۳

 .شود نصب منتلف فواصل بر بامر ن انی آخ  مرکز شماره:  خلف  از استفاده    -۸

  ب: سیستش اعالم ترمق اخوماخیک :

 شامل کاشفیا  ترمق ) دخ توردا (   کابل دا م منبع خغذمر اسو .

 

 باشد می اقداماتی که در موقع حریق باید انجام دهید بشرح ذیل: 

 خونسرد  خود را تفظ نمامیر  -۲

 در صورخی کر آخ  سوز  در بیرمو از ساختماو اسو ا و بر باد بامستیر . -۱

 مبمارستاو اطاله ددیر.هم  امرام برا  شناسامی ترمق بر ماتر باراو  -۳

 ترمق را شناسامی نموده م بر اسا  نوه ترمق   خاموش کننره را انتناب نمامیر . -۸

 آنارر بر آخ  نزدمک ب ومر کر خقر خیرمر خاو ن نر. -۳

سر مخر نمامیر خا کلوخر دا  اودر از بی            -۹ سول را  ستفاده می نمامیر کا سول اودر م گاز ا صورخی کر از کا در 

ستفاده نمامیر م اگر از           برمد اگر از کا سول را ا هام  را ک یره م کا ستفاده می نمامیر  سول خاو ف ار دائش ا

 کاسول بال  بغل استفاده می نمامیر شیر بال  را باز نموده م دمزماو نازل را باز نمامیر.

 استفاده می نمامیر هام  ر اک یره م کاسول را استفاده نمامیر. co2اگر از کاسول  -1

از کوچک م بزرگ م آنیامی کر خودخاو سااارمع خاموش می نمامیر را بر ماتر باراو  اطاله            دمر ترمق دا   -۴

 ددیر .
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 بحران و حوادث غیر مترقبهمدیریت 

 

  :هدف

مه       نا یه این خط مشججی بر یت عملکرد ،      هدف از ته مادگی دائمی ، تقو جاد ،حفظ آ هت ای ریزی ج

سازی مؤثر و همه     ستانی و ارزیابی و باز سب خدمات جامع بیمار ه در جانبواکنش و ارائه بموقع ومنا

ستان می   ستمر آن در بیما ستاندارهای    موارد وقوع حوادث غیرمترقبه و بهبود م ساس ا شد که بر ا  با

 بیمارستانی اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه گردیده است

  تعریف :

  شرایط اضطراری : 

شاارامقی اسااو کر بر دلیل برمز ناص م مموه تادرر   افراد م مایط زمسااو در معرض خقر در  مرار گیرنر ما دچار  
 تادرر شونر انواه شرامط اهقرار  شامل:  

 شرایط اضطراری داخلی :  -0

اگر مهعیو اهقرار  مارمد بر ماوطر داخل بیمارستاو باشر م در کنترل آو نیاز بر دیچگونر کم ی از خارج نباشر م      
 ام انات بیمارستاو دیو کنترل شرامط کافی باشر بر آو مهعیو اهقرار  داخلی گومنر .

 شرایط اضطراری محلی :    -1

  مرادعی  تادرر م توادث مایط زمستی بیمارستاو   دمرگاورستاو دیو رسیرگی بر آسیب   در ام  مهعیو ام انات بیما 
 ا  مدود دارد .کافی نیسو م نیاز بر استفاده م فراخواو ام انات سامر مراکز منقار

 سطوح واکنش در شرایط اضطراری :

 مهعیو را بر تالو عاد  برگردانر خواو سقح امل : سقای از ماکن  اسو کر با استفاده از منابع بیمارستانی می -

سو           - ستاو بوده م الزم ا سعو تادرر بی  از خوانامی م ام انات بیمار شرت م م سو کر  سقح دمم : مربوط بر زمانی ا
 نیرمدا  تمامتی دمگر  از سامر مراکز م سازمانیا  ذمربط شیرستاو مارد عمل شونر .

 

سا  مهعیو طبی    طبارتریاژ :  ستانرارد خوسط ازشک ما ارس     م بر طبق درامل کالسر بنر  مصرممی  بر ا تار بنر  ا

سانن آموزش دمره با ترامل   شره با عنواو ماتر         ۳لی سئول خرماژ در مالی از ای  خعیی   سابار کار بر عنواو م سال 
 خرماژ   بر گرمدیا  فور    خأخیر  دزئی   سراامی   در انتظار درماو مما رمانازش ی .
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 بستر بر شرامط بیمارستاو . ۸۸م  ۳۳گرمه امراد ازش ی   اعضاء کر گروه امداد و نجات : 

 

شتیبانی :  شااامل گرمه خامی  کننره نیرم  انسااانی ذخیره ما در لیسااو فراخواو م خجییزات م خرارکات الزم  گروه پ

مارده ما برآمرده کردو نیازدا   دیو دامگزمنی م کمک بر گرمه عملیات م ما بازساااز    خعمیرات   نوساااز  خسااارات
 گرمه عملیات اسو .

 

شااامل نیرم  انسااانی با خجییزات م ام انات مناسااب اسااو کر بر ماض مموه تادرر دیو انجام    گروه عملیات :

شره مارد عمل می  سیار   اممنی م     مظامف از ای  خعیی   شامل ماتردا  مرکز فرمانردی   فرمانردی  شونر . ام  گرمه 
 باشنر .ن انی   نالیر   منابرات   امرژانن بیمارستاو . خرماژ م غیره میخیش آخ 

سو م ام              کمیته فنی ارزیابی :  ستاو ا ش ی م توادث بیمار سوانح م فورمتیا  از شره در کمیتر  ضاء م نص  اع

ردا   ل رد ماتکمیتر بالفاصاالر ان از ااماو شاارامط اهااقرار  خ اا یل م امرام بر ارزمابی خسااارات مارده   ارزمابی عم
 نمامر خعیی  م  الت م هعف آنیا م ارائر ای نیادات بر کمیتر سوانح م فورمتیا  ازش ی م توادث بیمارستاو را می

سازی    شر کر                ستاد باز ستاو می با ش ی م توادث بیمار سوانح م فورمتیا  از شره در کمیتر  ضاء م نص  : اع

شره          هقرار  خ  یل  شرامط ا صلر ان از ااماو  ستاو م منابع آو م      بالفا سارات مارده بر بیمار ساز  خ م درامو باز
 گیرد .برگ و بر مهعیو بی  از تادرر را بر عیره می

شکی:   سوانح و حوادث و فوریتهای پز سئول برنامر رمز  م      کمیته  ستاو بوده م م ستار در بیمار کمیتر ا  کر م

 درامو عمل رد ماتردا  بیمارستاو در توادث غیر مترمبر اسو

ساعو ادار  )     اعات غیراداریس  ساعتیا  کار  خارج از  شامل  سنل   ۲۸لغامو  ۳1/1:  رمزدا  غیر خعقیل (کر ار

 رمز کار دائش در بیمارستاو تضور نرارنر . 

 خمرمنات عملی دیو ماکن  در شرامط اهقرار .  مانور : 

عالمه بر ام انات منیرمدا  مودود شرامقی از مهعیو اهقرار  ما توادث غیرمترمبر اسو کر دیو رفع آو  : 44کد 

 باشر . در بیمارستاو  م نیاز بر فراخواو  نیرمدا مام انات دمگر می

هر در         : 55کد  شره در بن  امرژانن بی  از خواو نیرمدا  تا صرممی  اذمرش  شرامقی کر خعراد بیماراو م م در 

 باشر . یا نیز میبن  امرژانن بوده منیاز بر تضور خعراد  از ارسنل درمانی سامر بن

 باشر .ن انی داخل بیمارستاو  میمربوط بر توادث اممنی   مایط زمستی م آخ  : 00کد 
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 : مربوط بر خنلیر مال خقر در مرکز می باشر. کد سبز

 

 و ایمنی بیمارا مدیریت خط
 

  تعاریف

ضعیت واقعی یا بالقوه  در  - مخاطره افراد  آساایب ماخنرمب ما از کر می خوانر  باعث صاارمر   بیمار  ما مرگ و

 دسو دادو خجییزات م دارامی سازماو شود
 

 :  ریسک

 اتتمال مناطره  اتتمال مرار گرفت  در معرض آسیب 

 اتتمال رخ دادو خقر 
 رمسک را با دم مولفر شرت ماتتمال مموه می سنجنر

سیب بر اموال   م ما دمگر موا   نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه  – شدت  ضر  کر می خوانر اخفاق  صرمر   آ رد م

 بیفتر

 احتمال رخ دادن یک رویداد  - احتمال
               

 مدل پنیر سوئیسی :جیمزریزن 

Swiss Cheese Model مدل پنیرسوئیسی  

 

  .همیشه منجر به بروز خطا نمی شوندام  نوامص  ولیمدود دارد هر سیستم، نواقص متعددی درمو 

ت به صور نقص های موجود در قسمت های مختلف سیستم،     :می دهد کهخطا تنها زمانی روی بل ر 

 و زنجیره ای از این نواقص منجر به پیدایش یکپیش بینی نشججده و هم زمان با یکدیگر رخ دهند 

 شونر.  حادثه

سازمانی، تکنیکی و  خوالی رممراددا  فوق را کر بیانگر ارر خجمعی نوامص مودود در ساایسااتش  )نقص در عوامل 

  خ بیر کرده انر.مدل پنیر سوئیسی در امجاد انواه خقا می باشر بر  انسانی(

 

  مدیریت ریسک در حوزه سالمت
  :خعرمف    

انجام فعالیو دا  بالینی م ادار  برا  شااناسااامی   ارزمابی   م کاد  خقر آساایب   بر بیماراو   کارکناو   م مالمات  
 توزه سالمو در ارخباط دستنرکننرگاو م خمامی افراد  کر بر طرمای با 
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 انتخاب با صرفه ترین روش برای:

  خصایح   کاد  ما تذف خقرات  مابل شناسامی
 علل نیاز به مدیریت ریسک در نظام سالمت   

 افزام  اممنی بیمار  

 افزام  انتظارات بیمار  متنصصاو م کارکناو  

 ف اردا  رمابتی در بازار سالمو  

  داخلی ف ار مرامم دزمنر دا  

 ارامر خرمات مقلوب کر از سو  دملو از بیمارستانیا مقالبر می شود  

 افزام  سقح ش امات  ادعادا م ش امات مانونی  

 بررسی رهامو بیماراو  نااط هعف م ذدنیو منفی را ن او می ددر  

 خاایاات بالینی نیاز بر بیبود را ن او می ددر 

 

  آمارخطاهای پزشکی
 : IOM (Institute of medicine)انجم  ازش ی آمرم ا 

میلیوو آو مابل  ۲1میلیوو دالر کر   1/۹۳دزارنفر مخسااارت  ۳11دزارنفر م آساایب در  225.000مرگ سااالیانر 
 ای گیر  اسو  

  . موارد بستر  منجربر رممراددا  نامقلوب خوادر شر کر نیمی ازآنیا مابل ای گیر  دستنر ۲1%
  Medical Errors statistics آمارخقادا  ازش ی

 : IOM (Institute of medicine)انجمن پزشکی آمریکا  �

 ها قابل پیشگیری است .  Adverse Eventsاز  71%

 ها بشکل بالقوه قابل پیشگیری است .   Adverse Eventsاز 6% �

 ها غیرقابل پیشگیری است .  Adverse Eventsاز  14% �

�  

 آمار و اپیدمیولوژی
شره انر خارمباً       مرگ دائی کردرمک ددر    ش ی امجاد  سبب خقا دا  از شر کر بی ترازکل مرگ     ۴بر  میلیوو می با

 دائی اسو کر آمرم ا دردمر دنگ دا داشتر اسو

 وضعیت کشورهای در حال توسعه

سعه یافته   برآمرددا ن او می ددنر کر   � شورهای تو بر ازا  در ده بیمار  مک بیمار در طول درمافو در ک

سبب          خرمات مرامبتی در  سو م شرمر مم   ا سیعی از خقادا ما توادث  سو. طیف م صرمر دمره ا ستاو  بیمار
 برمز صرمر شره باشر. 

�  
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  انواع طبقه بندی خطاها
  مرگ   ... (براسا  شرت آسیب ) خفیف   در   

    ...( ICUبراسا  مال مموه خقا ) بیمارستاو   امرژانن   
  ... (  دارمساز   بیمار ازشک   ارستار  براسا  اشناص درگیر )

  دراتی   م...(براسا  نوه مرامبو ) دارمئی  
Active and latent) فعال  انیاو(  

Omission and Commission 
 
 

 مراحل مدیریت ریسک

 

 
 زمینه سازی

 ا تیبانی م خعیر مرمرمو ارشر سازماو
 طراتی چارچوب مرمرمو رمسک در سازماو

 در برنامر دا  کالو سازماو  ادغام فرامنر مرمرمو رمسک
 طراتی سازمکار مسئولیو م ااسنگومی

 

 منابع شناسایی ریسک 

 کرام مک از منابع اطالعاخی را برا  شناسامی خقرات استفاده کنیش ؟ 

 شناسایی ریسک

 تحلیل ریسک

 درمان ریسک

 ارزیابی ریسک

 زمینه سازی

ره
شاو

ت و م
طا

رتبا
 ا

ی
ر
گ
زن

ش و با
 پای
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  خجارب مبلی 

 افراد با خجربر در سازماو 

 اسناد م مرارم  گزارش دا  ارمخ ل دا   رمش دا  ادرامی   برنامر دا   آموزش   کمیتر دا 

 ... بازرسی   ممیز  داخلی   د راردا   توادث م سوانح ربو شره   ش امات 

 .... مصاتبر دا   نظر سنجی دا 

 

 گام سوم :تحلیل ریسک ها 

 ی ریسک ها با  دو رویکرد انجام می شود تحلیل و ارزیاب

 رمسک م توادث ناگوار رخ داده انر •
 رمسک دا  بالاوه مبل از مموه شناسامی می شود م از مموه آنیا دلوگیر  می شود •

 

 ارزشیابی ریسک ها

 درمان ریسک

 
 

 

  خطاهای پزشکی: هایرویکرد 

 مورد بررسی مرار داد. دم دمرگاه کلی خقادا  ازش ی را می خواو از 
 بر خقا  Person Approach دمرگاه سنتی ما رمم رد فرد   [۲]  �
 بر خقا.         System Approach دمرگاه دامع نگر ما رمم رد سیستمی  [۱]  �
  نر:با م رمگر متفامخ در موارد ذمل ام  دم رمم رد  �
 نوه نگرش بر علل م عوامل امجاد کننره خقا   .۲
   ناوه مرمرمو خقا .۱
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 رویکرد فردی -0

 Personal Approach  
  اسو.  پیدا کردن فرد خطا کار و سرزنش کردن ویبا مک خقا   برخورد اولیهبر طور معمول 

 اسو  هر فردی به تنهایی پاسخگوی عمل خویش: با خأکیر بر ام  اصل کر  

   در دنیا  طبابو می باشر.  سابقه ای طوالنیدارا 

   برمو در نظر گرفت  علل م عوامل جراحیبر اسااا  چنی  اسااتراللی  در صااورت مموه خقا در مک عمل  

صرف         شتباه در م صورت رخ دادو در گونر ا سنگو دراح م در  بیماراو خنیا  دارویزمینر ا  آو  خنیا فرد اا

  کسی کر مؤاخذه می شود  ارستار خوادر بود.

  خمامی خالش دا برا  کاد  خقا بر افراد م امرام اشتباه صورت گرفتر متمرکز اسو 

  استفاده می شود.برای فرد خطاکارذمل برا  بیبود عمل رد افراد از رمش دامی ماننر    

 آموزش ادبار    -
 د رار   -
 مهع موانی  م  -
 خعیی  مجازات  -

 System Approach :   رویکرد سیستمی -1

سرزن  افراد خقاکار  بر   خطاها به عنوان پدیده هایی اجتناب ناپذیر که می توان از در ام  رمم رد بر دا  

   نگرمستر می شود. آنها جهت ارتقاء عملکرد سیستم بهره برد

بر خقا کر مناصاار بر مافت  فرد خقاکار م مجازات م  می باشاار  رمم رد ساایسااتمی      بر خالف رویکرد فردی

 بر گونر ا  اسو کر اتتمال مموه خقا در آو کش شود.  ت تغییر سیستمکوششی در جه

ستم    برا  ام  منظور  بامر بر  سی سی و تحلیل عوامل زمینه ای تأثیر گذار بر پیدایش خطا در داخل   برر

  ارداخو.
  مثال:

  :شناسائی بیمار مموهع عمل خوسط دراح م کادر ازش ی

 دراح برا  املی  بار بیمار را دراخاق عمل مالمات می کنر .  -0

 عجلر خ نسی  رادمولوژ  مم   اسو باعث عالمتگذار  اشتباه فیلش رادمولوژ  شود .  -۱
  عجلر(آممزاو کردو اشتباه مبرع ن فیلش رادمولوژ  معرم خودر دراح ) -۳
  دوشیار (دربیمارغیر عالمو نزدو مال عمل دراتی ازمبل )خصوصاً -۸
 ما عالمو گذار  اشتباه مال دراتی  - ۳
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 :تنبیه و سرزنش از ترس بدون پزشکی خطاهای همگانی گزارش دهی روش اجرائی نحوه

 :انجام کار شرح

خقادا  ازش ی در سر سامو شامل سال  انتظار بن  دا  عفونی م مسمومیو  درب  گزارش صنرمق .1
  درب مرمد  بن  امرژانن  خاو نظارت مسئول اممنی CCU1مرمد  اصلی بن  دا  ملب م 

 بیمارستاو نصب شره اسو. 

 بر کلیر بن  دا خوسط رئین بیمارستاو ابالغ شره اسو. FO-FM-001فرم دا  گزارش خقا بر کر  .2

فرم دا  مذکور در امستگاه ارستار  بن  دا  دفتر ارستار   اخوماسیوو ادار   سامو بیمارستاو مابل  .3
 باشر. دسترسی می

در صورت برمز درگونر خقا  فرد خقا کننره م ما فرد شادر می خوانر فرم گزارش خقا را درصورت خمامل  .4
 برمو درج نام خ میل نمامر.

بر کارشنا  دمادنگ کننره اممنی خاومل داده می شود م ما در صنرمق دا  خقا کاغذ   فرم خ میل شره .5
 انراختر می شود.

کارشنا  دمادنگ کننره اممنی  بر صورت مارمانر در کمر مفل دار بامگانی فرم دا  درمافو شره خوسط  .6
 می گردد.

گزارش فرم دا  دمع آمر  شره خوسط کارشنا  دمادنگ کننره اممنی بر صورت کامال مارمانر  در ااماو  .7
 در ماه  بر مسئول اممنی ارائر می گردد.

ک بر خقا را در در سر ماه استنراج م خنیا لیسو مسئول اممنی بیمار خقادا  ازش ی اخفاق افتاده ما نزدم .8
 خقادا برمو نام  دیو ارائر بر خیش مرمرمو ادرائی  آماده می نمامر.

را بر تسب املومو خقا  افراد گزارش ددنرهخیش مرمرمو ادرائی دیو دلب م ارکو ارسنل در گزارش خقا   .9
بی تر اهافر کار  مورد خ ومق مرار می  م اتتمال آسیب از طرمق نامر کتبی م رسمی م ما مااسبر ساعو

 ددنر.

خیش اممنی م خیش مرمرمو ادرائی در کلیر بازدمردا  اممنی بن  دا بر گزارش ددی خقادا برمو خر  از  .11
 سرزن  م خنبیر ارسنل خاکیر دارنر م بر کلیر ارسنل اطاله رسانی می گردد.
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مامی مسئولی  بن  دا  بستر  م کالسیا  آموزشی دیو اطاله رسانی بر کلیر ارسنل  برا  خ .11
 ااراکلینی ی  خوسط مسئول اممنی بیمارستاو برگزار می شود.

 

 :بیمار مشخصات

     )خرخیص ......)درصورت............خرخیص:... خارمخ اذمرش:..................     خنو: ..........     خارمخ بن : ...........  اخاق:...............    

 ارمنره : ......................                     سامر:  ..  )اختیار (    شماره..................بیمار: ........... ملی کر  

 : گزارش مشخصات
             □دارمساز           □کارکناو ااراکلینیک          □خرمات                □دان جو رشتر                  □بییار                   □ارستار                   □عامل خقا:    ازشک 

 □سامر
          □کارکناو ااراکلینیک          □خرمات                □دان جو رشتر                  □بییار                   □ارستار                   □ازشک سمو گزارش ددنره:     

 □سامر             □دارمساز 

 سامر...........                             □خأخیر در درماو                        □فوت                    □ایامر خقا:   ناص عضو 

□شب                               □عصر                        □صبح                  : مامعر برمز شیفو  
 □خیر                             □اسو؟                 بلر  بوده ای گیر  مابل مامعر آما

 □خیلی زماد                    □زماد                □متوسط                 □کش    :مامعر خ رار اتتمال
 سامر...........               □نادرسو ارخباط              □ناص سازمانی           □اشتباه بالینی)عمل رد ( :مامعر برمز اصلی عامل

 خطا نوع

 جراحی . ۲
 □انجام ارمسیجر اشتباه در دراتی     □اشتباه موهع در عمل انجام            □ غیرهرمر  عمل انجام                 □ دمگر بیمار رم  عمل انجام
سیوو م ..........( عوارض بعر از عمل )آبسر  عفونو  خرممبوز  خونرمز   سوختگی  س تر مغز   س تر ملبی  عوارض بییوشی  بیاسی نناعی  سوختگی کوخر  انتوبا 
□                                                                                                                         
.................... مرخبط موارد سامر  

 دارویی. 1

         □شره(  فراموش دمز تر  از کمتر استفاده تر  از بی  اشتباه )استفاده دمز        □نوشتار(  خلفظ  بنر   بستر در ظادر  شبادو( اشتباه دارم             □دارممی  ماکن 
شناختر  آلرژ  سابار بیمار(اام  خقا           □اشتباه  مسیر         □اشتباه  زماو               □اشتباه  بیمار         □بیمار  دارم دادو در خاخیر         □دارم  تذف

 □شره دارد( 
    موارد مرخبط............... سامر           □م رر گیر  رگ اشتباه  گیر  نمونر خوو  خزرمق بر ماکن  م تساسیو 

 : خونی های . فراورده3

 م خاومل در خقا        □مربوطر  دا  آزمام  انجام خقا در       □خوو  فرامرده م خوو خزرمق زماو در م خزرمق از مبل نمونر خییر زماو در بیمار شناسامی در خقا

 .........مرخبط موارد سامر             □خوو  خزرمق بر ماکن  م تساسیو       □بیمار  بر خقا در مرتلر خزرمق      □فرآمرده  ما خوو کیسر درمافو

                                                                                                         :بیمارستانی . عفونت4

 موارد مرخبط..........  سامر         □فلبیو      □دراتی مال عفونو        □خونی  عفونو          □خنفسی  عفونو     □ادرار    عفونو

 . زخم5

 سامر موارد مرخبط............               □سوختگی              □باز شرو زخش دراتی               □زخش بستر 
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 سقوط بیمار. 6

   .................. مرخبط موارد سامر              □بیمار  دابجامی م انتاال            □سرخوردو          □خنو  از بیمار افتادو

  درمان در مشکل. 7

 مرخبط................... موارد سامر          □ درماو خاخیر                       □اشتباه  درماو                □درماو  عرم

 ثبت خطای. 8

 م مرامبو عمل رد ( ارستار  گزارش عرم ربو کامل        □ازش ی  گزارش کامل ربو عرم         □دستور  بودو ناخوانا       □دستورات  نادرسو چک صورت بر
 سامر موارد مرخبط........            □ربو  در خأخر م خارم         □درماو( 

9 .CPR 

 انوموخوراکن         □ملبی )ش ستگی دنره م.....(  ماساژ عوارض          □ال ترم ی  شوم دنبال بر سوختگی         □دارممی  عوارض          □امنتوباسیوو  عوارض

 سامر موارد مرخبط............                                   □دنره  ش ستگی از ناشی

 مراقبتی و درمانی اقدامات ناخواسته عوارض بروز. 01

 مرخبط.................                                 سامر موارد          □نادرسو  مال در کاختر خعبیر               □معره  سونر نادرسو خعبیر              □ادرار  مجرا  اارگی                □ناموفق  سونراژ

 سایر موارد . 00

 توضیح:

............................................................................................. 

 

 :واقعه وقوع نحوه توصیف

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 پیشنهاد:

 امضاء )اختیاری(:
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 :پزشکی خطاهای پیشگیرانه ارزیابیروش اجرائی 

 :انجام کار شرح

کمیتر دا  طب انتاال خوو  مرگ م میر  کنترل عفونو م دارم م کارشنا  دمادنگ کننره اممنی سالیانر از  .1
 درماو م دمچنی  فرم دا  خ میل شره گزارش خقا  خقادا  ازش ی را دمع آمر  می کنر.

مسئول اممنی بیمارستاو سالیانر با بررسی آمارخقا دا  عوامل زمرساختی م فرآمنر  را شناسائی م املومو بنر   .2
 می نمامر.

دمادنگ کننره اممنی بیمار بر خرخیب املومو م ی از عوامل را انتناب م بر م ارکو ارسنل درگیر کارشنا   .3
 در آو  تاالت بالاوه خقا را در آو استنراج می کنر.

مسئول اممنی  با دم ار  کارشنا  دمادنگ کننره اممنی بیمار تاالت بالاوه خقا دیو ارزمابی ای گیرانر را  .4
 ا بررسی ارمنره استنراج می کنر.با بررسی دمیق موهوه م

کارشنا  دمادنگ کننره اممنی بیمار موهوه مورد باث را بر خیش اممنی دیو بررسی م استنراج علل خقا  .5
 ارائر می ددر. 

مسئول اممنی تاالت بالاوه خقا را در فرامنر انتنابی را در دلسر بر خفصیل مقرح مینمامر م نتیجر بررسی خود  .6
 کننره اممنی بیمار را در آو موهوه را ارائر می ددر.   م  کارشنا  دمادنگ

( را با نظر بر شرح مامعر م بررسی دا  دمیق م بر RPNاعضا  خیش اممنی امتیاز دردر ادمیو تاالت خقا) .7
 ل دیو رفع م موارد با املومو بی تر را شیوه بارش اف ار ارائر می ددنر م امرامات اصالتی ما برنامر دا  بیبود 

 ر می ددنر. ارائ

 را خنظیش می کنر.  FMEA کارشنا  دمادنگ کننره اممنی بیمار با دم ار  کارشنا  بیبود کیفیو سنر .8

مسئول بیبود کیفیو امرامات اصالتی ما برنامر بیبود دیو ای گیر  از برمز خقا را در ااماو درسال دیو  .9
 بوطر ابالغ می کنر. سال درمر خنظیش م فعالیو دا  مورد نظر را دیو ادرا بر ماتر مر

کارشنا  دمادنگ کننره با دم ار  مسئول بیبود کیفیو برنامر ما امرامات اصالتی مورد نظر را خا ادرا   .11
 کامل اام  می کنر.
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 :گزارش حوادث و موقعیت های خطر آفرینروش اجرائی 

 شرح انجام کار:

 آو ارسنل ما مسئول خوسط بالفاصلر نظر مورد م شبر تادرر تادرر بیمارستاو  از مسمو در در م شبر تادرر تادرر مموه صورت در -۲

 .شود می داده اطاله) خعقیل امام م شب عصرم شیفتیا  در (ممو سوارمامزر م )حصب شیفو در(کارشنا  بیراشو ترفر ا  بر ماتر

املیر  بررسی بر نسبو م مابر می تضور تادرر مال در سوارمامزر ما م م  سو  از شره خعیی  فرد ما کارشنا  بیراشو ترفر ا  -۱

                                                                                                                                                  .کنر می امرام آو مسعو م شرت م تادرر

ارستار  م ماتر بیراشو  دفتر در مودود OH/F/002گزارش شبر تادرر بر کر فرم م   OH/F/001بر کر  تادرر گزارش فرم -۳

 ای امر فرم نبودو دستر  در صورت در می گردد  بامگانی م خ میل کارشنا  بیراشو ترفر ا / سوارمامزر ممو خوسط  ترفر ا 

 .شود می داده سوارمامزر اطاله بر خلفنی ما شفادی بصورت تادرر تادرر 

 .گردد می ربو کاسو م کش برمو م دمو بر شره  امجاد آسیبیا  م عوارض م تادرر کامل شرح مذکور  یا فرم در -۸

  دلسر کمیتر تفاظو کار املی  در م ددر می مرار موهوه درماو در را بیمارستاو مرمر بالفاصلرکارشنا  بیراشو ترفر ا   -۳

 .گزارش توادث را ارائر می ددر

 آسیب م دراتو صورت در مربوطر  ارسنل برا  منصوص فرم خ میل بر عالمه بامر کارکناو شغلی برا  توادث برمز صورت در  -۹

 .گیرنر مرار نظر خاو

 م   مرمر تضور با ا  دلسر ام او دستور با م شره بررسی بیمارستاو فنی مسئول خوسط رخراده تادرر مم    فرصو املی  در -1

 بیراشو لزمم  مسئول صورت در خاسیسات مسئول مربوطر  بن  ارسنل م مسئولی  بیمار  اممنی کننره دمادنگ کارشنا  بیمارستاو 

 مایقی  عوامل نامناسب اممنی  م ی خط :ماننر آو امجاد علل تادرر  ابعاد م گردد می خ  یل مذکور  شیف سوارمامزر ا   ترفر

 خجزمر مورد ...م نظارت کمبود کمبود ا تیبانی  فرد   خقا  ناکافی  آموزش استانرارد  فاراو خجییزاخی  م ماد  عوامل فرد   عوامل

  .شود می گرفتر نظر در م ابر مموه توادث از ای گیر  دیو الزم راد اردا  م گیرد می مرار  RCA اصقالح بر ما خالیل

 م بررسی شره لزمم صورت در م شود می بررسی کمیتر در شره گزارش توادث بیمارستاو  در م ابر توادث برمز از ای گیر  برا  -۴

 .شود می رسانی اطاله نیز کارکناو سامر بر امرامات م بررسی نتامج م شود می خرمم  آو برا  ا  مراخلر برنامر

 داده مواردرخ سامر م اصلی خجییزات خرابی بیمارستاو  اطالعات سیستش اهقرار   برق خاسیسات  ساختماو  دا  زمینر در توادث -۹

 .صورت گیرد آنیا رفع دیو اصالتی امرام م شود خالیل خجزمر م شود بررسی بالما م توادث خقر مرمرمو کمیتر در را
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خقر  مرمرمو آموزشی دا  دمره در افرم   خقر مومعیتیا  م توادث ددی گزارش صایح ناوه خصوص در کارکناو بر آموزش -۲1

  .گیرد می صورت م دمچنی  از طرمق سیستش اخوماسیوو ادار  آموزش ماتر دمادنگی با م بالما م توادث

در  آسیب امجاد دستگادیا  عمل رد در ناص م خرابی درگونر ساختماو  م خجییزات از ا  دمره بازدمردا  در خاسیسات ارسنل -۲۲

 آسیب خیز م تادرر نااط خرمیش دمچنی  م نظر مورد دستگاه خعومض ما م خعمیر ما م عیب رفع دیو ساختماو نما  ما م ساختماو سازه

 .کننر می گزارش مومع بر را بیمارستاو  دمره

 USB اورت دا  خمامی بست  بر امرام مرکز ام  کامایوخر   سیستمیا  نمودو آلوده م سامبر  تمالت برمز از ای گیر  دیو -۲۱

  .اسو نموده کامایوخردا


